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Geacht college,

Met betrekking tot het op 30 oktober 2007 door Gedeputeerde Staten goedgekeurde vastgestelde

bestemmingsplan 'Prinses Amalialaan' van de gemeente Woudenberg adviseren wij u als volgt.

Voor dit bestemmingsplan is toepassing van de afwijkingsbevoegdheid van het Streekplan Utrecht 2005-

2015 noodzakelijk. Over de door u gewenste toepassing van de afwijkingsbevoegdheid ten aanzien van

het nee, tenzij-regiem voor het boswetgebied dat binnen het plangebied is gelegen adviseren wij u als

volgt.

I.	 Aanleiding.
Op 30 oktober 2007 hebben Gedeputeerde Staten het bestemmingsplan `Prinses Amalialaan' van de

gemeente Woudenberg goedgekeurd. De Raad van State heeft uw besluit op 21 januari 2009 vernietigd,

omdat niet voldaan was aan het in het streekplan opgenomen nee, tenzij-beleid voor boswetgebieden. Het

voorstel is om nu van dat streekplanbeleid af te wijken om de realisering van deze woningbouwlocatie

alsnog mogelijk te maken. De woningbouwlocatie is reeds binnen de rode contour gelegen.

In het kader van de ruimte voor ruimteregeling is de locatie aan de Amalialaan een terugverdienlocatie

die is opgenomen voor het reconstructiegebied Gelderse Vallei / Utrecht-Oost. Op deze locatie is een

ontsluitingsweg gewenst op de plaats waar momenteel een houtwal is gelegen. Deze houtwal geniet

bescherming vanuit de Boswet. In het streekplan wordt aangegeven dat het compensatiebeginsel van

toepassing is op bosareaal waarvoor de Boswet geldt (paragraaf 7.12) en is ook het nee, tenzij-principe

van toepassing verklaard. Dit is een richtinggevende beleidsuitspraak die ook geldt voor gebieden die

binnen de rode contour zijn gelegen. Met de real isatie van het plan verdwijnt de houtwal. De Raad van

State heeft in verband hiermee in haar uitspraak aangegeven dat voor afwijking van deze beleidsuitspraak

de in het streekplan voorgeschreven afwijkingsprocedure had moeten worden gevolgd. Dit wordt hierbij

alsnog gedaan.

Het provinciehuis is per openbaar vervoer vanaf Utrecht CS te bereiken via GVU-lijn 11 (halting De Uithot).

Heeft u klaehten'? Provinciale klachtencommissie, 030 - 2582449.
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In gebieden waar het nee, tenzij-principe van toepassing is worden in principe geen ingrepen toegestaan

die de te beschermen wezenlijke kenmerken en waarden significant aantasten. Dit is zo omschreven in het

streekplan. Compensatie kan alleen aan de orde komen als een dergelijke aantasting onontkoombaar is.

Hiervan is slechts sprake als aangetoond is dat redenen van groot openbaar belang met de ingreep zijn

gemoeid en als uit onderzoek blijkt dat elders geen altematieve locaties voorhanden zijn. Voorts moet de

compensatie planologisch worden geregeld via het bestemmingsplan dat de waarden aantast of in een

ander gelijktijdig ter goedkeuring aangeboden bestemmingsplan. Hiervan kan, zoals vertneld in het

streekplan, worden afgeweken indien van gelijktijdigheid geen sprake kan zijn en indien is verzekerd dat

compenserende planologisch maatregelen zullen worden getroffen en in redelijkheid vaststaat dat deze

ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

II.	 Afweging.
De NMU, lid van de PPC, kan zich niet vinden in onderstaande afweging. Haar reactie wordt hiema

weergegeven.

Het gebied waarop de afwijking wordt toegepast bevat een houtkade die onder bescherming van de

Boswet valt. Boswetgebieden komen bij ruimtelijke ontwikkelingen in aanmerking voor een nee, tenzij-

onderzoek. Dit blijkt uit beleidsregel 2 in paragraaf 4.5.2 `Groene Contour en compensatiebeginsel' van

de Handleiding Bestemmingsplannen. Deze beleidsregel is als volgt: "Bit bestemmingsplannen die

plannen, projecten of handelingen in, of in de naltiiheid van gebieden rnet een groene contour,
bomvetgebieden of grootschalige recreatiegebieden mogelijk maken (zonder dal sprake iS vart redenen

van groat openbaar belting), client in de Iodic:hang door middel van geclegen onderzoelc te warden

aangemond dal geen sprake is van sign ificante aantasting van wezenlijke kentnerken en waarden van het

gebied" Deze beleicisregel hangt samen met hetgeen in paragraar 7.12 `Compensatiebeginsel i van het

streekplan stmt. vermeld, in deze paragraaf start de richtinggevende beleidsuitspraak: "Het

compensatiebeginsel is van toepassing op de op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn
aangewezen gebieden, de Ecologische Hoofdstructuur, Natuurbeschermingswetgebieden en de gebieden
waarvoor de Boswet geldt. Wij verklaren het compensatieheginsel ook van toepassing op grootschalige
openbare recreatiegebieden, zoals het Henschotermeer en de Maarsseveensche Plassen."

Ten aanzien van het boswetgebied, de houtkade, dient in het kader -van de Boswet sprake te zijn van

compensatie. Hierin is reeds voorzien. Compensatie vanuit de Boswet heeft namelijk in ruime mate

plaatsgevonden ten zuiden van Groot Oudenhorst, langs de voormalige spoorlijn, langs het dijklichaam.

Daarmee is aan de bedoelingen van het streekplan voldaan.

Daar de gehele houtsingel dient te verdwijnen, kan de conclusie van een Nee, tenzij-onderzoek geen

andere zijn dan dat realisering van het plan de waarden en kenmerken van het gebied significant zal

aantasten. Redelijkerwijs kan ook niet worden gesteld dat er geen alternatieven waren. Met bovenstaand

streekplanbeleid werd met name bedoeld om naast compensatie vanuit de Boswet (alleen gekapte

oppervlakte bos vervangen) een kwalitatieve compensatie af te dwingen via het nee, tenzij-regiem. In die

kwalitatieve compensatie is in dit geval ook voorzien. Wij delen uw opvatting dat het niet redelijk is om

voor deze minimale concentratie van bomen die formeel weliswaar onder de Boswet valt, daamaast ook
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nog aan het zware Nee, tenzij-regiem van het streekplan te onderwerpen. Dit temeer daar het een

houtopstand binnen de rode contour betreft en het streekplan spreekt van "gebieden", vallend onder de

Boswet. Blijkens uw goedkeuringsbesluit van 30 oktober 2007 acht u afwijking van het streekplanbeleid

voor dit plan aanvaardbaar.

Wij vinden het geoorloofd dat u in dit specifieke geval voor dit plan afwijkt van het streekplan, daar het

een gebied betreft dat binnen de rode contour is gelegen, een geringe omvang heeft en er reeds in

kwalitatieve compensatie is voorzien vanuit de Boswet. De houtkade is niet het type `bosgebied' waarvan

bescherming is beoogd met het van toepassing verklaren van het nee, tenzij-principe in het streekplan.

Zoals is gesteld in uw besluit van 30 oktober 2007 is in het streekplan het 'nee, tenzij'-beginsel van

toepassing verklaard op gebieden waar sprake is van boscompensatie. De gedachte daarachter is dat er in

de provincie ook buiten de EHS in de vorm van bosformaties wezenlijke waarden en kenmerken

aanwezig zijn die een bijzondere bescherming behoeven.

De houtsingel die voor de realisering van het project moet wijken is gezien de beperkte omvang daarvan

niet het soon bosformatie waarvoor de 'nee, tenzij'-regeling aanvullend aan de Boswet in het streekplan

is opgenomen. De natuurwaarde ervan blijft in stand door de compensatie ervan in de nabijheid van het

plangebied.

Daar waar een der leden een sterk afwijkend advies geeft , is het goed gebruik dit advies mee te geven aan

Gedeputeerde Staten opdat zij van alle pro's en contra's kennis kunnen nemen.

De NMU stelt:

De betreffende houtwal valt onder de Boswet. Ook is aangegeven dat hiervoor het 'nee, tenzij — beginsel'

geldt. Gezien de hele houtwal gekapt zal worden, is duidelijk sprake van een significant effect. Dat wordt

ook door bovenstaande erkend. Ook wordt aangegeven dat er wel degelijk alternatieven zijn. Duidelijk is

dus dat aan het nee, tenzij beginsel niet kan worden voldaan. Om de houtwal toch te kunnen kappen,

wordt nu een afwijking van het streekplan ingezet.

Argumentatie in het bovenstaande advies is dat het voor deze `minimale concentratie van bomen' niet

redelijk is om het nee, tenzij — beginsel toe te passen. Ook zou het streekplan `nooit zo bedoeld zijn',

zonder daarbij nadere argumentatie te geven. De NMU deelt deze opvatting niet en vindt het

onbegrijpelijk dat een waardevolle houtwal, nu gedegradeerd wordt tot een `min imale concentratie van

bomen'. Het gaat om een grote elzenwal van bijna 400 meter lang die is aangewezen onder de Boswet.

De elzenwal ligt niet geTsoleerd, maar nabij het EHS gebied Bos van Geerestein. Ook is de houtwal van

belang voor vleermuizen. Het kan niet zo zijn dat nu de locatie niet zo goed uitkomt, dit Boswetgebied

`eigenlijk' niet beschenningswaardig is. Dit schept een onwenselijk precedent én gaat ten koste van een

waardevolle houtwal. Natuurlijk moet het mogelijk zijn om maatwerk te leveren. En daarvoor is nu juist

het 'nee, tenzij- beleid' bedoeld. Als er zwaarwegende belangen zijn en geen alternatieven, is afwijking

mogelijk. Nu niet aan dit regime kan worden voldaan, dient alles in het werk gesteld te worden om het

Boswet gebied — de houtwal — te behouden.
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De NMU adviseert dan ook aan GS om de afwijkingsprocedure niet toe te passen, om deze waardevolle

houtwal te behouden en geen precedent te scheppen voor toekomstige afwijkingen van het beleid ten

koste van bossen. We zijn niet overtuigd van de stelling dat het streekplan `nooit zo bedoeld is', terwijl

het er toch duidelijk in staat venneld. Tot slot vinden wij het onwenselijk om alvast vooruit te lopen op

nieuw beleid in het kader van de herziening van de provinciale structuurvisie.

III. Voorstel met betrekking tot het project.

Nu het goedkeuringsbesluit is vemietigd kan het bestemmingsplan niet in werking treden. U wenst af te

wijken van het door het streekplan verplichte nee, tenzij-regiem voor de houtwal in het plangebied dat als

boswetgebied is aangemerkt. Door toepassing van de afwijkingsbevoegdheid kan het bestemmingsplan

Prinses Amalialaan goedgekeurd worden voor dat gedeelte dat `gerepareerd' dient te worden. Wij, met

uitzondering van de NMU, stemmen hiermee in.

IV. Conclusie.

Wij, met uitzondering van de NMU, adviseren uw college te besluiten om af te wijken van het nee, tenzij-

regiem, zoals dat is aangegeven in het streekplan Utrecht 2005-2015 voor het boswetgebied binnen het

bestemmingsplan Prinses Amalialaan van de gemeente Woudenberg.

Hoogachtend,

De Provinciale Planologische Commissie

van Utrecht

idt
Mr.dr. H.J.	 . voorzitter

R.C. Buis, secretaris
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Spuistraat L

AANTEKENEN
Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht
T.a.v. de heer J.G. Kentie, onderdeel Ruimte
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT

Tevens per fax: 030-2583140 (7 Pagina's , zonder bijlagen)

Amsterdam, 15 februari 2010
uw kenmerk: 2009INT247413/2010INT255451
ons kenmerk: 50010205/162/ ajonkhoff

onderwerp: Nadere motivering van ZIENSWIJZE van 18 januari jl. tegen uw besluit: voornemen af-
wijking compensatiebeginsel Pr. Amalialaan te Woudenberg van 1 september 2009.
ajonkhoff _,spuistraat 10.n1 

tel.nr: 020-5205112 of 06-10116790

Geacht College, geachte heer Kentie,

Als gemachtigde van de Stichting Woudenberg Natuurlijk! gevestigd te Woudenberg heb ik op
18 januari jl. een Zienswijze ingediend tegen uw voornemen afwijking compensatiebeginsel Pr.
Amalialaan te Woudenberg waarbij u — kort gekegd — van het Streekplan Utrecht 2005-2015 af-
wijkt voor de komst van een aantal woningen in Woudenberg. Hierdoor gaat een bijzonder bos
verloren. Cliënte kan zich met dit voornemen niet verenigen.
Bij brief van 20 januari jl. stelde u mij in de gelegenheid deze Zienswijze nader te motiveren, dat

doe ik bij deze.

Cliënte behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor navolgende bezwaren in een later stadium uit te

breiden, nader toe te lichten en/of aan te vullen.

Ter toelichting geldt het volgende:

I FEITELLIKE ACHTERGRONDEN

I. De Stichting Woudenberg Natuurlijk! heeft het behoud en verbeteren van onder meer de natuur-
lijke- landschappelijke- en cultuurhistorische waarden en de flora en fauna van Woudenberg en
omgeving als doelstelling. Woudenberg Natuurlijk! bestaat uit een grote groep bewoners van de
gemeente Woudenberg. Zij wonen of zijn maatschappelijk actief in de directe omgeving van het
beoogde plangebied Prinses Amalia.. Het gaat om een groen gebied bestaande uit weilanden, bo-
men en struiken ten noorden van de kern van Woudenberg.

2 Het terrein waar de woonwijk gepland is grenst direct aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS):
een bos van Landgoed Geerestein, met de bestemming "gemengd bos met hoge natuurwaarde
en/of hoge historische waarde". Het bosje van Geerestein behoort tot de zogenaamde 'bosge-
meenschappen van bron en beek'. Dit bostype is een in Nederland zeldzaam bostype, dat gebon-

Postbus 11232 — lool GE Amsterdam — bezaekadres: Spuistraat lo — tel (020) 520 51 oo — fax (020) 665 86 99 — email info@spuistraat10.n1 — www.spuistraatio.n1
Stichting Derdengelden Spuistraat lo advocaten Postbank 2240923

Op de overeenkomst van opdracht zijn de Algemene Voorwaarden van Stichting Spuistraat	 advocaten van toepassing met een beperking van de aansprakelijkherd.
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den is aan kwelrijke milieus. De ligging van Woudenberg, aan de oostzijde van Utrechtse Heuvel-
rug, garandeert een permanente toevoer van voedselanne, gebufferde kwel. De flora en fauna van
dat gebied maakt gebruik van de weilanden en van de bossages waar het hier omgaat. Het is een
klein natuurgebied bestaande uit twee natte weilanden en een grote elzenwal, bijna 400 meter
lang en met een oppervlakte van 2000 m2 tot 2500m2. Het weidegebied met de elzenhagen is een
landschappelijk zeer waardevol gebied. De bomen zijn grote oude bomen, uit een foto uit 1945
blijkt al dat deze elzenwal er stond.

Bijl	 Een aantal foto's van het gebied incluis de luchtfoto uit 1945, sluit ik als bijlage 1 bij.

3. Het gehele gebied ten noorden van de kern Woudenberg is in het streekplan Utrecht 2005-2015
gekwalificeerd als Landelijk gebied 3. In Landelijk gebied 3 is het essentieel dat nieuwe ontwik-
kelingen de kernkwaliteiten versterken. Bovendien is het plangebied zeer waardevol ondersteu-
nend aan de EHS. Het functioneert als een waardevolle bufferzone tussen EHS en bebouwing.
Deze buffer is enerzijds een fysieke scheiding tussen bebouwing en natuur en anderzijds een buf-
fer wat betreft waterhuishouding en extra verblijf-, leef- en fourageergebied voor dieren.. Dat de
elzenwal van grote waarde voor bijvoorbeeld vleermuizen is, blijkt uit het verslag van de adviseur
van de Stichting Advisering bestuursrechtspraak bij de beroepsprocedure tegen het goedkeurings-
besluit bestemmingsplan Prinses Amalia (zie pagina 12 StAB-rapport). Deze wijst erop dat de el-
zenhaag moet blijven bestaan als jaaggebied voor de Baardvleermuis:

`De Baardvleennuis is gevoelig voor verstoring door kunstlicht. In het rapport Witigatie- en compensatieont-
werp Flora- en faunawet, locatie Prinses Amalialaan' van 19 juli 2007 worden maatregelen voorgesteld om
verstoring van deze vleermuis als gevolg van de bouw en het gebruik van de woningen te voorkomen (zie blz.
28-30 van het stuk 3M gevoegde rapport). De maatregelen betreffen onder andere het gebruik van bouwlam-
pen met speciale annaturen zodat de verlichting vooral naar beneden schijnt en instandhouding van de hout-
wal aan de zuidzijde van de Nieuwe Steeg (zie blz. 20 van het bij stuk 3M gevoegde rapport).
Op basis van deze maatregelen en de veronderstelling dat als gevolg daarvan geen verstoring van de verrnoe-
delfike Baardvleermuis zal optreden, wordt het door Arcadis niet nodig geacht ontheffing ex artikel 75 van de
Flora- en faunawet aan te wagen (zie blz. 31 van het bij stuk 3M gevoegde rapport). Desgevraagd heeft de
gemeente Woudenberg aangegeven het adviesbureau in deze te volgen en een dergelijke aanvraag is dan ook
niet ingediend. Gemeente en Adviesbureau gaan hiermee echter voorbij aan het feit dat de Baardvleermuis ja-
gend langs de elzenhoutwal in het plangebied is waargenomen (zie blz. 23 van het bij stuk 3M gevoegde rap-
port). Als gevolg van het plan verdwijnt deze elzenhoutwal'.

De heer Van der Velden, ecoloog werkzaam bij het Utrechts Landschap verklaarde dat het wei-
degebied met de elzenhagen naast een hoge natuurlijke waarde, ook landschappelijk- en cultuur-
historisch waardevol is:

'Wei zou ik wijzen op de landschappelijke waarde: De smalle kavels met beplanting. Dit is een landschap-
pelijk waardevol gebied dat aansluit op landgoed Geerestein. Deze verkaveling en de bijbehorende beplan-
ting heeft ook cultuurhistorische waarde. Deze landschapsstructuur in zijn algemeenheid vomit leefgebied
voor vogels, kleine zoogdieren en vleermuizen. Lanen zijn voor vleermuizen van belang om zich te kunnen
oriënteren en als foerageergebied.

•De singels zullen ongetwijfeld gebruikt worden door beschermde soorten (alle vogelsoorten, alle zoogdie-
ren en een aantal plantensoorten zijn beschemid, vleermuizen zijn streng beschennd). Dit betekent dat deze
soorten niet gedood of verontrust mogen worden'.

BijI 2	 Kopieën van delen van het StAB-rapport en de verklaring van de heer Van der Velden, sluit ik
als bijlage 2 bij.

Stichting Derdengelden Spuistraat ro advocaten Postbank 2243923
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4. U hebt de onder de Boswet vallende houtwal - bestaande voornamelijk uit zeer oude elzenrijen -
in het streekplan Utrecht 2005-2015 niet voor niets aangewezen als een gebied, waar het 'Nee,
tenzij'-beginsel voor geldt (zie pagina 107 e.v.). Bij de totstandkoming van het streekplan hebt u
grote waarde gehecht aan het beschennen van bos in Utrecht. Uw standpunt in het Streekplan
waarom u bosopstanden onder het 'Nee, tenzij'- beginsel laat vallen is dat u:

"Het duurzaam behoud en herstel van natuur-, bossen, recreatiewaarden vinden wij van groot belang. Aan-
tasting van deze waarden door ruimtelijke ingrepen willen we zo veel mogelijk voorkomen" (zie pagina 107
Streekplan).

Dit standpunt waarderen vele inwoners van uw provincie zeer en zij staan dan ook geheel achter
uw standpunt. U hebt er met het 'nee, tenzij'- beginsel voor gekozen dat alleen wanneer er geen al-
ternatieven voor een bepaald project zijn en wanneer het gaat om een project van groot openbaar
belang, dat dan pas een waardevol bos, hier de elzenwal, mag wijken. Voor de totstandkoming
van de woonwijk Prinses Amalia bestaan meerdere goede alternatieve locaties in de gemeente
Woudenberg.

Het is voor cliënte dan ook onbegrijpelijk dat u voornemens bent de procedure tot afwijking van
het streekplan toe te willen passen ten aanzien van de compensatieplicht (het `nee,tenzif -
beginsel) voor Boswetgebieden met betrekking tot deze houtwal ten noorden van de Nico Berg-
steijnweg. Dit voornemen gaat cliënte en vele andere natuurliefhebbers, recreanten en omwonen-
den aan het hart. Om die reden heb ik namens cliënte een Zienswijze bij u ingediend.

II JURIDISCHE BEOORDELING

Afwijken streekplan niet toegestaan
5. Cliënte is van oordeel dat afwijken van het streekplan niet is toegestaan. Primair is cliënte van

oordeel dat er niet van het streekplan mag worden afgeweken omdat het hier gaat om een
Hoofdbeleidslijn. Op pagina 193 van uw Streekplan staat dat niet van de hoofdbeleidslijnen mag
worden afgeweken. Op pagina 28 staat Hoofdbeleidslijn 5: Landelijk gebied. Daarin wordt de
Ecologische Hoofdstructuur genoemd. Gezien het feit dat op pagina 107 en 108 van het Utrechtse
Streekplan voor gebieden waar de Boswet geldt, in den lijn ook de EHS wordt genoemd, allemaal
in het kader van het compensatiebeginsel/Nee-tenzij beginsel, vallen de Boswet gebieden volgens
cliënte ook onder de Hoofdbeleidslijn 5. Met als consequentie dat daarvan niet afgeweken mag
worden.

6. Indien u van oordeel bent dat de Boswetgebieden geen hoofdbeleidslijn is — hetgeen cliënte
uitdrukkelijk betwist — is zij subsidiair van oordeel dat het voornemen om af te wijken van het
compensatiebeginsel voor bestemmingsplan Prinses Amalia, een afwijking van het beleid is wat
eigenlijk neerkomt op een materiële hierziening van het streekplan. Volgens pagina 193 van uw
Streekplan mag afwijken van het beleid nooit neerkomen op een materiële herziening van het
streekplan.

7. Meer subsidiair brengt cliënte het volgende naar voren. In uw Streekplan 2005-2015 (pagina 193)
staat de procedure beschreven over het afwijken van het streekplan. Daar staat dat de
'afwijkingsbevoegdheid kan worden toegepast voor het verlenen van de wettelijke vereiste
medewerking aan het ruimtelijk beleid van gemeenten'. Cliënte is van oordeel dat het hier niet
gaat om wettelijk vereiste medewerking aan het ruimtelijke beleid van de gemeente Woudenberg.
Er is geen wettelijke vereiste dat u mee moet werken aan de totstandkoming van het

Stichting Derdengelden Spuistraat io advocaten Postbank 2240923
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bestemmingsplan Prinses Amalia. Juist het tegendeel is hier het geval. De gemeente Woudenberg
wil een woonwijk maken in een bijzonder weidegebied met oude elzenrijen. Dit gebied ligt pal
naast de EHS en alleen met zeer vergaande mitigerende maatregelen is misschien de aantasting
op de EHS te voorkomen. Bovenal heefl u in het verleden door opneming van dit gebied, besloten
dat de bomenrij van bijzondere cultuurhistorische-, landschappelijke- en natuurwaarde is,
waardoor u het compensatiebeginsel hierop van toepassing heeft verklaard.

Geen onderzoek naar waarde bomen
8. Noch in uw aankondiging van het voornemen tot afwijken van het streekplan noch in het voorstel

van uw afdeling PRO, is iets opgenomen over de waarde van de houtopstand. Er staat niets in
over bijvoorbeeld afmetingen van de houtopstand, om wat voor bomen het precies gaat, de
ouderdom van de bomen, de landschappelijke, cultuurhistorische of natuurlijke waarde van de
bomen, wat voor effect het weghalen van de bomen op de Ecologische Hoofdstructuur, de dieren
die afliankelijk van de bomen zijn, hebben etc. Er is met andere woorden blijkbaar geen
onderzoek gedaan naar de waarde van de - in uw streekplan onder het compensatie-beginsel strikt
beschermde - bomen. Zoals u weet behoort u bij het nemen van een besluit op de hoogte te zijn
van alle feiten en omstandigheden van hetgeen, waar u een besluit over gaat nemen. Een
onderzoek over de waarde van de bomen ontbreekt, dit is in strijd met artikel 3:2 van de
Algemene wet bestuursrecht. Zonder dit onderzoek kunt u geen weloverwogen zorgvuldig besluit
nemen.

Be lang van behoud van de bomen niet in voornemen meegewogen
9. Het gaat om een klein natuurgebied aan de rand van Woudenberg, bestaande uit een twee natte

weilanden en een grote elzenwal van bijna 400 meter lang en met een oppervlakte van 2000 m2
tot 2500m2. Dit gebied grenst direct aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS): een bos van
Landgoed Geerestein, met de bestemming "gemengd bos met hoge natuurwaarde en/of hoge
historische waarde". Het bosje van Geerestein behoort tot de zogenaamde `bosgemeenschappen
van bron en beek'. Dit bostype is een in Nederland zeldzaam bostype, dat gebonden is aan
kwelrijke milieus. De ligging van Woudenberg, aan de oostzijde van Utrechtse Heuvelrug,
garandeert een pernmnente toevoer van voedselanne, gebufferde kwel. De flora en fauna van de
EHS maakt gebruik van de weilanden en van de bossages waar het hier omgaat. Het weidegebied
met de elzenhagen is daarnaast ook een landschappelijk zeer waardevol gebied.

10 Het gehele gebied ten noorden van de kern Woudenberg is in uw streekplan Utrecht 2005-2015
gekwalificeerd als Landelijk gebied 3. In Landelijk gebied 3 is het essentieel dat nieuwe ontwik-
kelingen de kernkwaliteiten versterken. Bovendien is het plangebied zeer waardevol ondersteu-
nend aan de EHS. Het functioneert als een waardevolle bufferzone tussen EHS en bebouwing.
Deze buffer is enerzijds een fysieke scheiding tussen bebouwing en natuur en anderzijds een buf-
fer wat betreft waterhuishouding en extra verblijf-, leef- en fourageergebied voor dieren.. Dat de
elzenwal van grote waarde voor bijvoorbeeld vleermuizen is, blijkt uit het verslag van de adviseur
van de Stichting Advisering bestuursrechtspraak bij de beroepsprocedure tegen het goedkeurings-
besluit bestemmingsplan Prinses Amalia. Deze wijst erop dat de elzenhaag moet blijven bestaan
als jaaggebied voor de Baardvleennuis.

11. De heer Van der Velden, ecoloog werkzaam bij het Utrechts Landschap verklaarde dat het wei-
degebied met de elzenhagen naast een hoge natuurlijke waarde, ook landschappelijk- en cultuur-
historisch waardevol is:

'Wei zou ik wijzen op de landschappelijke waarde: De smalle kavels met beplanting. Dit is een landschap-
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pelijk waardevol gebied dat aansluit op landgoed Geerestein. Deze verkaveling en de bijbehorende beplan-
ting heeft ook cultuurhistorische waarde. Deze landschapsstructuur in zijn algemeenheid vormt leefgebied
voor vogels, kleine zoogdieren en vleermuizen. Lanen zijn voor vleermuizen van belang om zich te kunnen
oriënteren en als foerageergebied.

De singels zullen ongetwijfeld gebruikt worden door beschermde soorten (alle vogelsoorten, alle
zoogdieren en een aantal plantensoorten zijn beschermd, vleermuizen zijn streng beschermd). Dit betekent
dat deze soorten niet gedood of verontrust mogen worden'.

12. Aangezien in uw voornemen tot het afwijken van het streekplan en de onderliggende stukken van
uw Afdeling PRO helemaal niet in is gegaan op de bijzondere waarden van de bomen, op de strikt
beschermde vleermuizen en andere dieren die in de bomen leven en met de landschappelijke
waarde van het bos, is geen rekening gehouden met het belang tot behoud van de bomen. Dit is in
strijd met artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht. Wij verzoeken u om geen gebruik te
maken van uw afwijkingsbevoegdheid, maar het belang van behoud van de bomen te doen preva-
leren.

Motivering in voornemen gebrekkig
13. De motivering die uw Afdeling PRO geeft in het voornemen tot afwijken van uw streekplan is:

'Op de locatie Prinses Amalialaan' wil de gemeente Woudenberg woningbouw (te) realiseren. Omdat de
houtwal die in het midden van het plangebied ligt onder de Boswet valt moet deze volgens het streekplan
worden gecompenseerd vanwege de woningbouw die op deze plek wordt voorzien. Aan de voonvaarden
die in het streekplan zijn genoemd ten aanzien van het compensatiebeginsel kan niet worden voldaan. Met
de afwijking wordt het compensatiebeginsel buiten toepassing verklaard op dit Boswetgebied.
Gedeputeerde Staten van Utrecht willen woonbouw mogelijk maken, omdat het een gebied is dat binnen de
rode bebouwingscontour is gelegen, een geringe omvang heeft en er al compensatie vanuit de Boswet heeft
plaatsgevonden'.

U hebt er met het 'nee, tenzij'- beginsel voor gekozen dat alleen wanneer er geen alternatieven
voor een bepaald project zijn en wanneer het gaat om een project van groot openbaar belang, dat
dan pas zo'n waardevolle elzenwal mag wijken. Voor de totstandkoming van de woonwijk Prin-
ses Amalia bestaan één of meerdere goede alternatieven.Uw ambtenaren van de afdeling PRO zijn
ook van oordeel dat er een alternatieve locatie voor deze woonwijk bestaat. Om die reden
vreest uw afdeling PRO dat het bestemmingsplan Prinses Amalia met een toepassing van dit 'Nee,
tenzij'-beginsel geen doorgang kan vinden. Uw afdeling probeert daarbij de bescherming van het
betreffende perceel in het Streekplan af te zwakken, met argumenten dat bescherming van bosop-
standen middels het 'Nee, tenzij'-beginsel nooit de bedoeling van de opstellers van het streekplan
geweest kan zijn. Dat de bescherming van bossen alleen maar is opgenomen om aan een kwalita-
tieve compensatie is voorzien. Ondersteuning voor dit argument is echter niet in uw Streekplan
terug te vinden. Uw standpunt in het Streekplan waarom u bosopstanden onder het 'Nee, tenzij'-
beginsel laat vallen is dat u:

"Het duurzaam behoud en herstel van natuur-, bossen recreatiewaarden vinden wij van groot belang. Aan-
tasting van deze waarden door ruimtelijke ingrepen willen we zo veel mogelijk voorkomen" (zie pagina 107
Streekplan).

Er is aldus voldoende ruimte in de gemeente Woudenberg om de woonwijk elders te realiseren.
De noodzaak om de oude 400 meter lange elzenhaag met hoge natuur-, landschaps- en cultuurhis-
torische waarde is er niet.
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Bijl. 3	 Een kopie van een ingekleurde kaart uit het streekplan van Woudenberg met mogelijke
alternatieve locaties, sluit ik als bijlage 3 bij.

14. Het argument van uw afdeling PRO dat het maar om een bosopstand gaat in een gebied vallende
in de rode contour, kan cliënte ook niet volgen. U weet dat op het allerlaatste moment bij de
goedkeuring van het streekplan, de rode contour snel is verlegd om het bestemmingsplan Prinses
Amalia doorgang te kunnen laten vinden, in het kader van de Ruimte voor ruimte regeling:

'Aan de noordkant van de kem achter de Nico Bergsteijnweg houdt de rode contour rekening met een af-
rondende uitbreiding met maximaal 54 woningen, die zorgvuldig moeten worden ingepast. Het betreft een
compensatieproject in het kader van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken' (zie pagina 154 van uw
Streekplan).

U hebt op 23 september 2004 met de gemeenteraad van Woudenberg een bestuursovereenkomst
gesloten. In die bestuursovereenkomst staat bij het derde gedachtestreepje op blz. 1 aangegeven:
'partijen gaan er daarbij van uit dat niet meer woningen worden gebouwd dan noodzakelijk, om de
door de provincie te betalen kosten te verhalen'. Met de opbrengst uit het RvR-plan Renswoude is
reeds een overschot voor de RvR regeilng ontstaan van 500.000-700.000 Euro waardoor het plan
in Woudenberg voor de uitvoering van de RvR regeling overbodig is geworden. Het overeen ge-
komen standpunt is - na niet meer noodzakelijk gebleken te zijn om geld te genereren om boeren
'tegemoet te kunnen komen' (het totaal vervallen van de noodzaak om de RvR-regeling te gebrui-
ken)- niet meer bij het verdere proces betrokken. De financiële noodzaak voor de komst van de
woningen is er aldus niet meer. U hebt op 23 september 2004 afgesproken om niet meer woningen
te bouwen dan noodzakelijk voor de ruimte voor ruimte-regeling. Cliënte verzoekt u dat bij uw
besluitvorming te betrekken. U hoeft met andere woorden niet mee te werken aan de komst van de
woningen.

Bijl. 4	 Een kopie van de bestuursovereenkomst van 23 september 2004, sluit ik als bijlage 4 bij.

15. Bovendien is het niet zo dat in gebieden waar een rode contour omheen ligt hoe dan ook
woningbouw moet komen. Cliënte begrijpt ten eerste het argument van uw Afdeling PRO dan
ook niet dat een bomenrij in de rode contour minder waardevol is. Ten tweede is de
reden waarom de rode contour op het laatste moment bij het vaststellen van Streekplan 2005-
2015 (zonder dat daarbij voor burgers nog inspraak mogelijk was) werd verlegd, door
geldstromen vanuit een ander project in het kader van de Ruimte voor ruimteregeling en de
geringe belangstelling daarvoor van boeren geheel komen te vervallen. Ten derde is het voor
cliënte onbegrijpelijk dat een plan wat niet meer nodig is omdat de doelstelling daarvan is komen
te vervallen, koste wat het kost en middels een afwijkingsprocedure moet worden doorgezet
omdat een lagere overheid daarop aandringt. Met andere woorden de motivering om de oude
elzenhaag om te kappen is gebrekkig en onjuist.

Detournement de pouvoir?
16. Cliënte is van oordeel dat wanneer u puur en alleen omdat een lagere overheid daarop aandringt

en omdat u geld kunt verdienen aan het project, u instemt met deze voorgestelde
afwijkingsprocedure van het Streekplan er sprake is van `momentwetgeving en maakt u
misbruik van uw bevoegdheid. U wijst dan tenslotte eerst middels uw Streekplan bosgebieden aan
die bijzonder zijn en die beschermd zijn op grond van de Boswet. Komt het dan een tijdje later
niet uit dat zo'n bos speciale beschenning geniet, dan kan het toch niet zo zijn dat u dan maar een
afwijkingsprocedure inzet? TerwijI er altematieve locaties voor de woningen van BP Prinses
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Amalia zijn. De bosopstand hoeft aldus niet weg. Cliënte gaat er vanuit dat u het niet zo ver laat
komen.

REDENEN WAAROM ik u namens cliënte verzoek:

• met inachtneming van de hiervoor weergegeven gronden het ontwerp-besluit te heroverwegen

• advies te vragen aan de Statencommissie Ruimte en Groen en

• de afwijkingsbevoegdheid Streekplan Utrecht 2005-2015 niet toe te passen.

Hoogach

Anna
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Samenvatting

Appellante, de Stichting 'Woudenberg Natuurlijkl', heeft beroep
ingesteld tegen het besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 30
oktober 2007 tot goedkeuring van het bestemmingsplan "Prinses
Amallalaan" zoals dat door de gemeenteraad van Woudenberg op 22
maart 2007 is vastgesteld.
Door de afdeling is de volgende vraag ter beantwoording voorgelegd:
"Beschrijf de felten en de gevolgen van het plan, voor zover dit nodlg is
voor de behandeling van het beroep".
Het plan maakt de bouw mogelijk van 27 tot 35 woningen aan de
noordzijde van Woudenberg. Het plangebied bestaat ult twee
graslandpercelen met daartussen een houtwal. Direct ten noorden van
het plangebied ligt een eikenlaan (de Nieuwe Steeg) en een bos dat
onderdeel uitmaakt van de Provinclale Ecologische Hoofdstructuur
(PEHS).
Het voorlIggende plan leidt naar verwachting tot nadellge effecten op dle
PEHS. Het onderzoek naar de effecten op natuurwaarden biedt geen
uitsluitsel over het al dan nlet optreden van effecten als verdroging,
verstoring, vernietiging en versnippering van de PERS. Lilt de
onderzoeksrapporten kan worden opgemaakt dat als gevolg van het
plan leefgebied van de Ringslang zal verdwljnen. Voor het mogelijk
vernletigen van een leefgebied van de Ringslang Is geen ontheffing ex
artikel 75 van de Flora- en faunawet verleend omdat in het plangebied
geen Ringslangen zouden voorkomen. Als gevolg van het plan verdwijnt
tevens een leefgebled van de vermoedelijk waargenomen
Baardvleermuis. Voor het aantastenivernletigen van het leefgebled van
de Baardvieermuls Is geen ontheffing ex artIkel 75 van de Flora- en
faunawet aangevraagd.
Op basis van nadelige effecten op de PEHS en genoemde dlersoorten
kan worden geoordeeld dat het 'nee, tenzif-princlpe, zoals verwoord in
het streekplan van de provincie Utrecht, had moeten worden toegepast.
Op grond van het onderzoek naar alternatleve kan nlet worden
uitgesloten dat in Woudenberg alternatleve locatles voor de woningen
kunnen worden gevonden.
Het beperkte onderzoek naar de behoefte aan bouwkavels geeft aan dat
op lokaal dan wel regionaal niveau belangstelling zal bestaan voor de
kavels. Dat het plan client ter voortinanclerIng van projecten in het
kader van de 'Ruimte voor ramte Lregeling betekent niet dat ook
daadwerkelijk bebouwing gesloopt zal worden.
Het plangebied ligt in een landschappelijke waardevolle omgeving. Als
gevolg van de verkaveling van het plan zal bij realisatie een zeker
contrast met die landschappelijke waarden ontstaan.
Als gevolg van het plan gaan enkele parkeerplaatsen verloren. Langs de
Nico Bergsteijnweg en in het plangebied zijn voldoende mogelijkheden
om dat verlies aan parkeerplaatsen op te vangen.
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het plangebied en het felt dat het plangebied in ieder geval aan de

noordzijde niet wordt begrensd door een barrière zoals een drukke
verkeersweg, kan warden aangenomen dat de Ringslang in het
plangebied kan voorkomen. Het valt echter te betwljfelen of als gevolg
van het plan de gunstige staat van instandhouding van de Ringslang in
gevaar komt. Het is zelfs niet ondenkbaar dat het gebled geschikter
wordt voor Ringslangen als gevolg van de beoogde toename van
oppervlaktewater in het plangebied.

Een conceptbezwaarschrift dat mij op 22 juni 2008 door appellante werd
toegezonden en dat zich richt tegen het besluit van de Dlenst
Regellngen van 28 maart 2008 met betrekkIng tot het nlet verlenen van
een ontheffing voor de RIngslang ex artikel 75 van de Flora- en

faunawet, omdat de soort niet in het plangebled zou voorkomen, Is
bljgevoegd als bijlage StA13_03.

4.3 Vleermuizen

Appellante voert aan dat het onderzoek naar de aanwezigheld van
vleermuizen In het plangebied gebreken kent en zij betwijfelt of dat
onderzoek In het kader van de besluitvorming voldoet. Door de beoogde
wonIngbouw in het plangebied zal de houtwal dle de twee
graslandpercelen scheldt, verdwijnen en in het plangebied zal
kunstverlIchting worden geplaatst.

Het plangebied is ten behoeve van het onderzoek naar de aanwezigheid
van vieermulzen drlemaal bezocht; op 2 en 28 september 2004 en op
28 april 2005. Het onderzoek, waarbij gebrulk werd gemaakt van een
batdetector, vond plaats onder gunstIge weersomstandigheden (zie o.a.
blz. 12 in het blj stuk 3M gevoegde rapport)
In de door appellante aangehaalde uitspraak van de Rechtbank te
Haartem (UN: A05875, 100010/KG ZA 04-84) wordt door de rechtbank
aangenomen dat het in die uitspraak behandelde onderzoek naar de
aanwezigheld van vleermuizen, 'voldoende aanknopIngspunten t bledt om
een ultspraak op te baseren. In de uitspraak wordt geciteerd uit een
rapport van een advlesbureau waarin wordt gesproken van een
(InternatIonaal) aanvaarde standaardmethode ten behoeve van
vleermulsonderzoek. Navraag bij de Zoogcliervereniging VZZ leerde dat
een dergelljke methode (nog) nlet bestaat.

Gezien de data waarop het plangebied is bezocht, is het mogelijk dat
kraamkolonies of overwinteringsplaatsen van vleermuizen over het
hoofd zijn gezlen. Geschikte locaties ten behoeve van voortplanting en

overwintering, zoals holle bomen of oude gebouwen, zijn echter niet in
het plangebled te vinden. Het ontbreken van bezoeken aan het
plangebied in de zomer- en winterperiode, lijkt dan ook niet
onoverkomelijk.
In verband met de door appellante veronderstelde gebrekkigheid van
het onderzoek naar de aanwezigheid van vieermuizen in het plangebled,
voerde 7ij aan dat een tijdens het enderzock waargenumen vieennuis,
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nlet met zekerheld gedetermineerd kon worden. Deze vleermuls behoort
vOlgens het onderzoek tot het geslacht Myotis. Enkele leden ult dit
geslacht zijn: niet of nauwelljks van elkaar te onderschelden.
Aanvullende informatie, zoals de habitat waarin de soort wordt
waargenomen en het vluchtpatroon, .kan worden gebruikt om tot
aannémelijke . detenninatie te komèn. Op basis van die inforrhatie,

•
waarneming in parkachtig landschap en • het kerageren langs lijnvormIge
landichapselenienten; • wOrdt ge-c6nClUdeerd dat het waarschijnlijk gaat
orn de Baardvieerinuls (zie blz. 23 van het bij stuk 3M gevoegde
rapport). De Baardvieermuls myotiSinysticinus en sterk gelijkende
soorten als de Franjestaart Al. nattered en Brandtvleermuls M. brandtii,
zijn terUg te vinden in Tabel 3 behorende blj de Flora- en faunawet en
genleten hetzelfde bescherrningSregirne:,
De Baardvleermuls Is gevoelig vo6r verstoring door kunstilcht. In het
rapport 'Mitlgatie- en compensatieontwerp Flora- en faunawet, locatie
PrinseS Amalialaan' van 19 jell . 2007 Worden maatregelen voorgesteld
°en verstoring van deze vleermulS aligeVolg van de bouw en het	 •
gebrulk van- woningen te voorkomen (zle blz. 28-30 van het blj stuk 3M
gevoegde rapport). De maatregelen betreffen onder andere het gebruik
van bouWiemOin met speciale armaturen zodat de verlichting vooral
naar beneden schijnt en instandhouding van de houtwal aan de zuidzijde
van de NieuWe Steeg (ile biz. - 20 van het blj stuk 3M gevoegde -
rapport)2.
Op basis Van deze inaatregeleiven de Veronderstelling dat ais gevolg
daarvan geen verstorIng van de vennoedellike Baardvleermuis.zal
optreden, wordt het cleor Arcadis Met nâdig geictit ontheffing ex artikel
75 van de Flora: en .faunawet aan tèvrageri(zie blz. 31 van het bij Stuk
3M gevoegde rappOrt). Desgevraagd heeft de .gemeente Woudenberg
aangegeven het adviesbureau In deie te volgerr en e'en dergelijke''.
aarneraag is clan ook niet ingediend.'derniente -en adviesbureau gaan
hlermee echter voorblj aan het felt dat'de BierdVleermulS legend langs
de elzenhoutWal In het plangebied Is waargénomeri (zle blz. 23 van het
bij stuk 3M gevoegde rapport): Ale .géVolg -Van het 'plan verdwijnt'deze
elzenhoutwal.

4.4 Het 'nee, tenzif-principe

Appellante voert aan dat het 'nee, tenzir-princlpe op het voorliggende
plan van toepassing is. Reelisatle van het plan zou kunnen lelden tot
verlies van foerageergebied van diersoorten uit tabel 3 behorende bij de
Flora- en faunawet en nadellge effecten op de PENS. In beide gevallen,
zowel bij verlies van foerageergebied van diersoorten ult tabel 3
behorende blj de Flora- en faunawet als aantasting van de PEHS, is het
'nee, tenzif-principe van toepassing.
Uit het streekplan volgt dat, als het gaat om aantastIng van de PENS,
het 'nee, tenzif-prIncipe plannen verhindert in en nabij de PENS

2 
Een inventarisatlekaart dle ten behoeve van de aanvraag om een kapvergunnIng en het

bouwrilp maken van het plangebied door de gemeente Woudenberg is opgesteld -- en mil
door appellanten is toegezonden - wekt daarentegen de indruk dat homen en/of stmiken
aim de zurdzilde van de Nieuwe Steeg wel zullen worden gekapt (zle StA8_04).0 SIMI
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---- Original Message ---
From: Koen van der Velden
To: Moniek Vesseur ; infoAveldhuis.biz
Sent: Monday, January 04, 2010 11:40 AM
Subject: RE: suggestie Anna Jonkhoff

Beste Emil,

Wat de Boswet betreft: er moet dan een kapmelding gedaan worden en er geldt een herplantplicht er zijn
wel enkele uitzonderingen, zoals wilgen en populierensingels. Elzensingels worden niet als uitzondering
genoemd. Wanneer na een kapmelding binnen een bepaalde periode geen bezwaar wordt gemaakt kan
gekapt worden. Eén van de uitzonderingen is volgens mij wel het kappen van bomen voor de realisatie van
een goedgekeurd bestemmingsplan.

De specifieke natuurwaarden van dit gebied ken ik niet en ik zou ook niet zo snel iemand weten die ze wel
kent. Wel zou ik wijzen op de landschappelijke waarde: De smalle kavels met beplanting. Dit is een
landschappelijk waardevol gebied dat aansluit op landgoed Geerestein. Deze verkaveling en de bijbehorende
beplanting heeft ook cultuurhistorische waarde. Deze landschapsstructuur in zijn algemeenheid vormt
leefgebied voor vogels, kleine zoogdieren en vleermuizen. Lanen zijn voor vleermuizen van belang om zich te

kunnen oriénteren en als foerageergebied.

De singels zullen ongetwijfeld gebruikt worden door beschermde soorten (alle vogelsoorten, alle zoogdieren
en een aantal plantensoorten zijn beschermd, vleermuizen zijn streng beschermd). Dit betekent dat deze
soorten niet gedood of verontrust mogen worden. Voor algemene soorten geld echter een vrijstelling bij
ruimtelijke ingrepen. Over het algemeen sneuvelen projecten niet op het voorkomen van beschermde
soorten. Hier moet wel onderzoek naar gedaan worden (natuurtoets, of quickscan Flora- en faunawet). Deze
zal als onderbouwing bij het bestemmingsplan moeten zitten (zat niet in de pdf-versie op internet, maar
wordt wel vermeld). Hierin zal waarschijnlijk opgenomen zijn dat de bomen buiten het broedseizoen gekapt
moeten worden en eventueel nog maatregelen ter voorkoming van het doden van amfibieén.

Vriendelijke groeten,
Koen van der Velden
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Bestuursovereenkomst gemeente Woudenberg — provincie Utrecht
inzake de "ruimte voor ruimte-regeling"

De provincie Utrecht, vertegenwoordigd door de heer mr. B. Stall, comnaissaris van de Koningin,
handelend ter uitvoering van de besluiten van provinciale staten d.d. 17 april 2000 en van
gedeputeerde staten d.d. 31 augustus 2004

De gemeente Woudenberg, vertegenwoordigd door mevrouw J. Ravestein-van Ehdhoven, loco-
burgemeester, handelend ter uitvoering van het raaclsbesluit d.d. 23 september 2004

Overwegende:

Op basis van de bestuurlijke afspraken tussen Rijk, een aantal prov-incie en de VN. 'G in het Pact van
Brakkenstein, heeft de provincie Utrecht nu reeds een onvoorwnandelijke verplichting op zich

111/	 genomen tot betaling van een bedrag van maximaal E 5.454.000,- ter zake van de vergoeding van
sloopkosten en vervangingswaarde van becirijfsgebouwen voor de intensieve veehouderij in het
Utrechtse deel van het Reconstructiegebied-oost aan de deelnemers aan de Regeling beëindiging
Veehouderijtalcken (RBV) ofwel de ruimte voor ruimte-regeling.

De provincie en de gemeente Woudenberg neraen hierbij samen de verdere uitvoering van de ruimte
voor ruinate-regeling op zich voor zover die betrekking heeft op de bouw van vervangende woningen
anders dan op de kavel waarop de intensieve veehouderij heeft plaatsgevonden, waarbij als uitgangs-
punten gelden:

de te ondememen activiteiten zijn zowel voor de provincie als voor de gemeente budgettair
neutraal, in elk geval niet verliesgevend;
elke woningbouwkavel moet een normbecirag opbrengen ter dekking van de aan stoppende
agrariérs te betalen vergoedingen voor sloop- en vervangingswaarde van de te slopen bedrijfs-
gebouwen voor de intensive veehouderij op hun kavels;
partijen pan er claarbij vanuit, dat niet raeer woningen worden gebouwd dan noodzakelijk, om
de door de provincie te betalen kosten te verlialen.

Gedeputeerde staten zullen met inachtnerning van het besluit van Provinciale Staten tot vaststelling
van het streekplan, planologische medewerking verlenen aan de gemeente Woudenberg voor de
ontwikkeling van een voorfmancieringslocatie, zijnde een geconcentreerde locatie als biervoor
bedoeld, en welke locatie is aangegeven op de aan bij deze overeenkomst gevoegde tekening.

De gemeente Woudenberg is voor 50% eigenaresse van de betreffende gronden en heeft een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met de eigenaar van de overige gronden.

Partijen zijn zich ervan bewust dat de woningbouw in kwestie zal zijn gesitueerd op een locatie
gelegen deels buiten de contouren van het stedelijk gebied van Woudenberg, vastgelegd in het
vigerend streekplan Utrecht.
Op basis van de derde partiCle herziening van het streekplan, vastgesteld op 13 november 2000, is
realisatie van deze woningbouw echter in principe mogelijk met toepassing van de algemene
afwijkingsbevoegdheid van het streekplan, in combinatie met een bestemraingsplanherziening danwel
een projectprocedure als bedoeld in artikel 19, lid 1 van de WRO. Gegeven het feit dat het nieuwe
streekplan in december 2004 door Provinciale Staten zal worden vastgesteld, ligt toepassing v-an deze
afwijkingsbevoegdlleid Met voor de hand en zullen gedeputeerde staten Provinciale Staten voorstellen
om bij de vaststelling van het streekplan de locatie in k-westie te begenzen met een rode contour als
toekomstig stedelijk gebied, indien en voorzover de comraissie Rnimte en Groen over deze
overeenkomst een positief advies heeft uitgebracht.



Konten overeen als vole:

1. De provincie en de gemeente spannen zich, met inachtneming van de wettelijke kaders, maximaal
in om de raimtelijke condities te scheppen die vereist zijn om de woningbouw mogelijk te maken
op de locatie.

2. De gemeente geeft zevenentwintig (27) woningbouwkavels uit op de locatie aangegeven op een
bij deze overeenkomst behorende kaart, welke als bijlage bij deze overeenkorast is gevoegd.
Partijen gaan uit van de bouw van één woning per kavel. Wanneer dat markttechnisch en/of qua
woningbehoefre niet haalbaar is, zullcs ter beoordeling van de gemeente, is de gemeente
gerechtigd per kavel maximaal twee woningen toe te staan.

. a. Op achttien (18) van de in artikel 2 genoemde woningbouwkaveLs is een financiale regeling
zoals bepaald in artikel 4 en 5 van toepassing.

b. Op de overige negen (9) woningbouwkavels is het bepaalde in artikel 4 en 5 nadrukkelijk niet
van toepassing. Derhalve zal de opbrengst van de overige negen (9) woningbouwkavels geheel
voor de gemeente zelf zijn.

4. a. Per verkochte woningbouwkavel, ongeacht het aantal woningen dat per lcavel is/wordt
gebouwd, is de gemeente aan de provincie een bedrag verschuldigd van E 136.135,-. Voor de
voorfinancieringslocatie zal de gemeente derhalve in tolnal een bedrag maximaal E 2.450.430,-
- (18 x E 136.135,-) verschuldigd zijn.

b. Betaling vindt plaats na schriftelijke opgave aan de gemeente dat door de pr ovincie aan
LASER vergoedingen zijn betaald, doch niet eerder dan één maand na levering van de
kavel(s).

c. In de schriftelijke opgave wordt meegedeeld:
de uitgegeven sloopvergoedingen en vergoedingen van vervangingswaarden van de te
slopen opstallen;
de rentevergoedingen;
andere kosten aan de zijde van de provincie gemaakt tot een maximum van E 45.379,-.

5. Indien mocht blijken dat de kosten van de provincie lager zijn clan het door de gemeente te
betalen bedrag van E 136.135,- per woningkavel (in totaal E 2.450.4304, dan zal het provinciale
overschot nadien warden aangewend voor de uitvoering van projecten in het kader van de
reconstructie van de Gelderse Vallei en titrecht-oost. Over de besteding van dit overschot vindt
tevoren bestuurlijk overleg plaats tussen gemeente en provincie.

6. De gemeente is verantwoordelijk voor de exploitatie van de woningbouwlocatie genoemd onder
artikel 2, in de ruimste zijn van het woord, waaronder pla-nschaden, onverminderd haar rechten
om, indien dat rechtens mogelijk wordt daarover overeenkorasten te sluiten. Zij is vrij in het
vaststellen van de uitgifteprijzen en in de uitgifte van de kavels.

7. De gemeente entameert de procedure om tot woningbouw te komen op de locatie in kwestie
begin 2005. Partijen gaan ervan uit dat de kavels in 2006 of 2007 uitgegeven lcunnen worden.

8. Indien de planologische procedures, bedoeld onder artikel 1, Met zouden leiden tot
onherroepelijke besluiten tot realisering van de woningen, vervalt deze overeenkomst en plegen
partijen overleg over de dan ontstane situatie en eventuele oplossingen daarvoor.
Als dat niet tot overeensteraming leidt, wijzen beide partijen gezamenlijk een mediator aan.

9. Partijen gaan ervan uit dat de exploitatie van de woningbouwlocatie in kwestie door de gemeente
kostendekkend is. Wanneer door onvoorziene omstandigheden (zoals onder meer een grondig
gewijzigde onroerende zakenmarkt) nochtnns een tekort mocht optreden, plegen partijen nader
overleg on tot een oplossing te komen.



eente Woudenberg,

Ravestein-van Endhoven

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te

Utrecht,	 .	 2004

Namens de provincie Utrecht,

B. StAal

Woudenberg, 	 	 2004
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Spuistraatl y
advocaten

AANTEICENEN /Z
Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht
T.a.v. dhr J.G. Kentie Afdeling Ruimte LU provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT

1.1
LU

LU

Inboeknummer,

ççnt
co
1— 1 9 JAN 1

Tevens per fax: 030-2583140 (1 pagina, zonder bijlagen) 	 u,
2

Zaaknummer.

18 januari 2010
2009INT247413
50010205/162/ ajonkhoff
ZIENSWIJZE tegen uw besluit: voornemen afwijking compensatiebeginsel Pr. Amalialaan
te Woudenberg van 1 september 2009.
a jonkhoff@spuistraatIO.n1

tel.nr:
 

020-5205112 of 06-10116790

Amsterdam,

uw kenmerk:

ons kenmerk:

ondenverp:

1,tio	 oD	 (

Geacht College,

Als gemachtigde van de Stichting Woudenberg Natuurlijk gevestigd te Woudenberg dien ik
hierbij een Zienswijze in tegen uw voornemen afwijking compensatiebeginsel Pr. Amalialaan te
Woudenberg waarbij u — kort gezegd — van het Streekplan Utrecht 2005-2015 afwijkt voor de
komst van een aantal woningen in Woudenberg. Hierdoor gaat een bijzondere bos verloren.
Cliënte kan zich met dit voornemen niet verenigen.

Bijl. 1-2 Een kopie van uw voornemen en de Statuten van de rechtspersoon, sluit ik als bijlage 1 en 2 bij.

Cliënte is onder meer van oordeel dat in het bestreden besluit geen rekening is gehouden met de
bijzondere waarden van de bomen, met de strikt beschermde vleermuizen en andere dieren die in de
bomen leven, met de landschappelijke waarde van het bos en met het feit dat de bomen helemaal
niet verloren hoeven te gaan omdat er een alternatieve locatie in de gemeente Woudenberg is waar
de woningen van het Prinses Amalia bestemmingsplan kunnen komen. Het bestreden besluit kan
volgens cliënte met name niet in stand blijven omdat het in strijd is met de Flora en faunawet, met
uw Streekplan en met de Algemene wet bestuursrecht.

Ik verzoek u mij een nadere tennijn te verlenen voor het indienen van de gronden van deze
Zienswijze, waartoe ik zo spoedig mogelijk zal overgaan.

Postbus 11232 — pool GE Amsterdam — bezoekadresi Spuistraat 10 — tel (o2o) 520 51 oo — fax (020) 665 86 99 — email info@spuistraatto.n1 — wwwspuistraatio.n1
Stichting Derdengelden Spuistraat ao advocaten Postbank 2240923

Op de overeenkomst van opdracht zijn de Algemene Voorwaarden van Stichting Spuistraat 10 advocaten van toepassing met een beperking van de aansprakelpheld.
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Onclerwerpt
"Foepassing alwijkingsbevocedheid van hel streekplan Utrecht 200:5 -
ten behoeve Van he t besteunningsplar

	 es Amafialaan van de geineen
VZonderiberg.

Essentie Isamenvatting:
op 30 oktvber 2007 heeft Li het besterniningsplan Prinses Antalialtuni van de
genieente Wouclenberg goedgekeurd. Ilet plangebied Arnalialaau belrell, de in
het streekplan kv.m de innate voor ruitnteregehag in het reconstrileriegebied
Gelderse Vallei opgenot»en terugverdientonatta. De Ratid van State. heett ow
bestuit vetnietigd oindat rile( voldaan WaII aan het in het sireekp!an
opttenornen nee, ten/al-belt:id voor bosvvettuthieclert. I let voorsiel is OITI

S/311 fiat streekplanbeleid ar It:7 wijken tun de renlisering van deze
svoningboiovlocatie alsnott niogelijk te 'taken. Daartoe client de in het
streekplan opgenoinen afwijkingsbevoegdheiri ic worden toegepast.

Gevolgen voor de rifiddelen:
Nee

Beslispunten:
Gedeputeerde Staten Intsluiten:
I. voortiernens te zijn wepassing te geven tint) de utwiik ingsbecoegahet

grond van het streekplan Utrecht 2005 -- 2015 ten behoeve van het
besterniningsplan Prinses Anialialaan van Woodentterg!

2. de Provincials! Planologisehe Coininissie hierover te Invent

3. het voornernen tot artvinsen te publiceren, waarbij iedereen in de
gelegenheici tvordi gesteki zienswijzen kenbaar te makent

-1. indien de PPC in ineerderheid instenn en van zienswijzen niet is
gebleken, de Statenconnnissie voor Ruimte, Gwen en Water in de
gelegenheid le Mellen over de voorgetionten afwijking met ons college te

overleggen.



inftiding
Op 30 oktober 2007 beet) uw college het bestenuningsplan Prinses Amelialam van de gemeente Woudenberg
goedgekeurd. Het plangebied is arm de noordkant van de kern &Heger) en betrebt de in het streekplan binnen de rode
contour opgenomen "terugvcrellenlocatie" in het kader van het ruirde voor ruinue-beleid voor het reconstruetiegehied
van de Gelderse VaIlei.

Aimlarding
De Rudd van State heeft uw gocdkeuringsbesluit vernietigd. Volgens de Rudd heeft trw college ten onrechte geen
toepassing gegeven aan het in het streckplan opgenomen Nee, tenzij-beleid. In hel pi:algebra] ligt narnelijk een sire&
bonien (houtsingel) die niet alleen ender de hescherming van de Bosivet vaIl, ndirr gclet op de systematiek van het
streekplan, ook onder het Nee, tenzipregiem. In het GS-besluit van oktober 2007 is (in aspect Mel speciliek arm de
orde geweest. In het namens 1.11N college uitgebrachte verweersehriii van 2 maart 2008 is (XII poging gewaagd arm
deze consecluentic te ontkomen.Namens u is gesteld dat de houisingel die voor het woningbouwproject client te
wriken, gezien de beperkte omvang (Martian, niet het soon bosformatie is waarvoor het Nee, tenzijmegiem, aarivutlend
dim de BOS‘Vel ill het streckplan is opgenomen. De Raial van State was het met deze redenering niet cam en fleet) uw
be.sluit tot goecikeuring vernietigd.

Beleid
Het alsnog toepassen van het Nee, tenzij-regiern op clit bestemmingsplan biedt geen sodium. () . mint namelijk de tide
houtsingel client te verdwijnen, kan de CODCIAISle van liet Nee, tenzij-onderzock geen andere zijn dan datiedisering
van het plan de emarden en kenmerken van het gebied significant zal dangetasten. Viet plan kan alsdan alleen nog
worden nitgevocrd indien cr sprake is van een groot maatschappelijk belang Cri er geen alternatieven adnwezig zijn.
let eerste valt nog wel te onderbouwen, het tweede niet. De ;ridding M jl't cvenvvel van oordeel dat afwijking van het

stmekplanbeleicl voor dit plan aanvaardbarir is. Met hedocld streekplarmeleid werd met name bedoeld om naast
compensatie Mil it de Boswet (armer) geleapte oppervlak.te bos vervangen) een kwalitatieve compensatie a( te
dwingen. In die kwatitatieve coo/pens:Me is in dit geval ook voorzien. De a Meting, vincit het echter niet redelijk tan
Mike minimale coneentratic van bornen di e formed weliswaar onder de lioswei valt, daandast ook nog ;ran het zware
Nee, ienzipregiern van het street:plan te onderwerpen, zeker wanneer het - .LOWS in het geval Woudenberg-
houtopstunden hipper) de rode contour beftell. Flovenclien zrillen projector) als het onderhavige dus vrijwel [rink)
vastloptin in het Nee, tenzij-heleid, ecn consequent:re die bij het vaststellen van het streekplan zeker niet bedoeld is. In

het kader van (le certavolgende herziening van cle provincialc structuurvisie zal dim dit aspect dan ook nadrukkelijk
aandacht warden gegeven.

Vtil.r"(0..1.2;
Om het bestenuningsplan ['rinses .Arnalialdan wrmerour te kunnen goedkeuren kunnen twee andcre sporen worden
gevolgd. Ifift die is het itanpassen van het streekplan (structuurvisie) door de extra besehenning van Milton de

ge en bostvetgebreclen ongedaan to maker), het rimier() is het toepassen van de in het streckplan opgenornen
afwijkingshevoegdheid. Het aimpassen van het streekplan is op korte rennijn niet dim de orde en onidat de gemeente
aandringt op din spocciig reparaticbeshrit uwerzilds. adviseert de aftlehng om toepassing te geven aan de
aftvilkingsbevocgclheivi. In dat kader moet de PPC worden gehoord, client het voomernen te worrier) bekend gemaakt
en mod de stateneornmissivi l(GW gelegenheici te worden rieboden voor overleg liner rov college.
13e id-riding advisee)) u te besluiten doze procedure nu in gang, te Amen.

Commianied tie
In overleg md de ;lidding communicatie war& u voorgcsteld te volstaan met de volgende tekst your een Gti-fl ts:

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen urtgesproken om toepassing te goven aim de aftviikingsbevoegdheid van

het Streekplan ten behoove van de realisering van het hestemmingsplan ['rinses Amalialaan van de gemeente

Woudenherg.

fiftlagen

rerdere beiditiftm
30 Ameba 2007, goedkerming bes morn plan Pi	 nalialad



Besluit Cedeputeerd	 uteri d.d.:
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OPRICHTING STICHTING

Heden, tweeëntwintig detember tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Elbert Jan —
Veldjesgraaf, notaris te Woudenberg: 	
I. de heer Emil Cornelis Veldhuis, wonende te 3931 CB Woudenberg, Nico 	

Bergsteijnweg 67, geboren te Amsterdam op twintig mei ncgentienhonderd 	
drieënveertig houder van paspoort, nummer NG6097274 en gehuwd; 	

2. de heer Rudi koppelaar, wonende te 3931 JD Woudenberg, Geeresteinselaan 58, —
geboren te Ede op acht maart negentienhonderd achtenvijilig, houder van Nederlands
rijbewijs, nummer 3175790141 en gehuwd; 	

3. de heer Johannes Adri Bertus Wiegers, wonende te 3931 CB Woudenberg, Nico 	
Bergsteijnweg . 51, geboren te Laren op negenentwintig november negentienhonderd —
achtendertig, hOuder van rijbewijs, nummer 3117363107 en gehuwd. 	

De verschenen personen verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor -
de volgende statuten vast te stellen. De stichting is een voortzetting en/of een 	
formalisering van de informele vereniging bekend als: " Bewonersoverleg Woudenberg —
Noord" 	
De statuten van de stichting luiden als volgt:
Araam en Zetel 	
Artikel I 	
1. De stichting draagt de naam: Stichting 'Woudenberg Natuurlijk!' 	
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Woudenberg. 	
Doel 	
Artikel 2 	
De stichting heeft ten doel: 	
a. ten aanzien van de gemeente Woudenberg en omgeving, het behouden en het 	

verbeteren van de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora —
en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, de bodem en het water —
en de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening alles in de fuimste —
zins des woords; 	

b. om de belangen van de bewoners van Woudenberg kenbaar te maken aan 	
beleidsmakersn beleidsbeslissers en om te stimuleren dat de overheden die 	
belangen meewegen in hun besluitvorming; tot die belangen behoren in de ruimste —
zin van het woord ondermeer: 	
- de voorzieningen in de wijken van Woudenberg, 	
- eventuele bovenwijkse voorzieningen, 	
- de verkeerssituatie en ontwikkelingen in Woudenberg, 	
- het wonen en het woongenot. 	

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste —
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 	

Bestunr: samenstelling, vvijze van benoemen 	
,4rtikel 3 	
I. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van -

ten minste drie bestuurders. 	
2. Dc bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo -

spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter,
•
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